
  



  

Årungenvassdraget, Årungenelva, Årungselva og 
Årungsbekken er alle navn på samme vannvei

Vannveier i Akershus: 

Vassdrag: De viktigste er Vorma-, Glomma-, Halden- 
og Øyeren-vassdragene. 

Store elver: Nitelva, Leira, Rømua, Andelva, 
Årungenelva, Gjersjøelva, Hølenselva, Sandvikselva 
og Askerelva. 
(Kilde: Wikipedia)

Årungselva har hørt til Froen gård 

fra ca. 1600 tallet. 



  

Fra 1600-tallet og oppover har oppsitterne på Froen gård som regel 

hatt to sager i bruk. Den ene lå ved "Fossen" som har blitt nevnt under 

både Froen og Fløyspjeld, den andre lå lenger oppe ved "Sagstua" i 

Årungselva som var demmet opp her. Over denne demningen gikk det 

en vei videre østover til Nordby. 

Senest fra begynnelsen av 1800-tallet var det drift i tre møller i 

Årungselva; Øvre mølle som var i bruk helt til 1947, da dammen brøt 

sammen i flommen, og så Mellommølla og Nymølla.  Det var trolig den 

siste som ble bygget i 1801. Møllerboligen for Nymølla lå like sør for 

Tjuvåsen, bratt opp fra elva. 

Froenmøllene var til sammen ganske betydelige, og malte korn 

for bønder og borgere fra Frogn, Ås, Vestby og Hvidsten.



  

Nede ved Fossen lå et høvleri fra ca. 1890 , og fra før var det opprettet 

et teglverk her. Det siste var i drift inntil ca.1937, da det brant ned. Fra 

teglverket ble det levert mye teglstein til Oslo, bl.a. til Slottet da det ble 

bygget i 1840-årene.

I 1885 hadde Jens Brandt på Froen inngått en avtale med grunneierne 

rundt Årungen om å endre demningsretten. Ved å holde mer av vannet 

tilbake kunne han sikre seg jevnere vannføring i elva, og dermed 

jevnere krafttilgang. En turbin nedenfor den gamle akvedukten sørget 

for bedre kraftutnyttelse. Med vaier og jernhjul ble kraften overført fra 

turbinen til de ulike innretningene.

Ca.1900 var arbeidsinnsatsen ved mølle, sagbruk og teglverk beregnet 

til 41 årsverk, men ingen av virksomhetene var i drift hele året.    
(Kilde: Bjørn Bøhler, Slektsveven nr.1-2003, www.skislekt.no)



  

Fra Ås mot Nesodden 
på Rv 156

Bunnefjorden

X

X
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Vassdrag er et sammenhengende system av bekker, elver, 
innsjøer og isbreer, regnet fra sine utspring ned til et felles 
utløp i havet, en innsjø eller ei større elv.

I Norge finnes det omlag 4000 vassdrag. 

25–30% av Norges vassdrag er regulert for kraftproduksjon.   
(kilde: Wikipedia)

Årungselva ga kraft til virksomhet på sin vei nordover til 
Bunnefjorden. Vannet ble ledet i en akvedukt og deretter ned 
i et rør mot en turbin som ligger fremdeles ved elva nedenfor 
husene ved plassen Fossen.

(Foto tatt i høst på de følgende sidene.)



  



  

Sørover langs Rv156:

Plassen Fossen med 

turbinen i forgrunnen



  
Turbinen som produserte kraften.



  

Røret som leder ned 
fra akvedukten



  

Akvedukten som førte 
vann ned til turbinen går 
høyt oppe i hellinga. 
Elva går langt nedenfor  
autovernet.



  

Restene av fundamentet 

for en bro:

En av sagene lå lenger 

oppe ved "Sagstua" i 

Årungselva som var 

demmet opp her. Over 

denne demningen gikk 

det en vei videre østover 

til Nordby. 



  

Hybridkart: Den 
gamle mølla nær 
Grønlund ved 
Årungen markert  
                                
      



  Bilde av den gamle mølla ved rundkjøring Rv 23 - E6



  

Vi står i Froensveien etter siste 
sving og fotograferer mot 
mølleområdet mellom E6 og 
Årungenveien - en trekant i 
terrenget som ligger bak det 
blå skiltet.



  

Det går en sykkelvei fra Vinterbro i Ås som 
stopper her ved ruinen til mølla. Den skulle ha 
fortsatt til Ås langsmed Årungen, men ble 
dessverre ikke fullført. Det ville bli for dyrt å 
bygge opp terrenget mellom Årungenveien og 
sjøen der det er veldig smalt.  Syklister i både 
Frogn og Ås hadde gjerne sett at denne 
sykkelveien ble videreført.



  

Her er veien til mølla med bro som gikk over elva der den blir ført inn i 
mølla til høyre. Veien er bygd opp av store steiner, og den ligger over 
uteområdet foran mølla. Veien går mot oss på bildet, østover og svinger 
så nordover og vest inn på plassen.



  

Her bandt folk hestene når de 
lesset av kornsekkene. 
Ovenfor sees brofundamentet 
og deler av veien som var 
bygget opp i terrenget.



  

Mølla burde kanskje 
sikres for det kan være 
dumdristig å ferdes for 
nær selve huset som er 
nesten helt falt sammen.

Det ligger rustent metall 
overalt, og mange deler er 
tunge og derfor farlige.



  

Vekta som folk veide kornet 
sitt på før de leverte det på 
mølla for å bli malt til mel.
Plata som sekken skulle settes 
på, mangler.



  

2 sider med bilder fra Bjørn Juell som er Frogns tidligere miljøkonsulent

Vassum bru



  

Flytting av Årungselva i anleggstida for den nye veien



  

TEMA for rundebordskonferansen i 2007:

Årungselva: Hva gjør vi med kulturminnene våre – og hvem 
gjør det ?? 

Bakgrunn: De store ressurser som er nedlagt på utredning – 
og den fullstendige mangel på handling. 



  

For 20 år siden: 

KULTURMINNER I FROGN OG ÅS 

Nyere tids kulturminner og kulturlandskap 

v/ fylkeskonservatoren i Akershus – Thora M. Holmen 

(29.11.88) 

For 10 år siden: 

ÅRUNGENVASSDRAGET – 
IDÉSKISSER FOR AREALBRUK

Frogn kommune og Ås kommune

v/ siv.ark., landsk.ark. Rolf H. Gulbrandsen

(Desember, 1994)



  

Januar 1996: SNØHETTA VINNER

Statens Vegvesens arkitektkonkurranse om

FROEN MØLLES BEVARING

(inkl. kultursti langs Årungselva)

 

BUNDEFJORDEN KULTUR- OG MILJØPARK

– en kulturhistorisk gjennomgang ved Follo Museum

etter anmodning av kultursjefene 

i Frogn, Nesodden, Oppegård og Ås

(Mai, 1997)

 



  

KULTURMINNEVERNPLAN 
FOR FROGN KOMMUNE

Behandlet av Frogn kommunestyre 17.11 .97

Vedtak: 

 1. Tas til orientering

 2. Legges til grunn for utarbeidelse av informasjon 
     og veiledning rettet mot  grunneiere og publikum

 3. Administrasjonen bes arbeide videre 
     med handlingsprogram for oppfølgning



  

Frogn kommunes 

HØRINGSUTTALELSE til NOU 2002:1:

”FORTID FORMER FRAMTID – 
UTFORDRINGER I NY KULTURPOLITIKK” 

        -”Det er også viktig å tydeligere definere hvem 
        som har ansvar for forvaltning av kulturminnene 
        etter at formelt vern er etablert, 
        og sørge for at allerede fredede områder og objekter 
        sikres en tilstrekkelig forvaltning 
        før nye objekter vernes”.

(Mai, 2002)

For 5 år siden:



  

KOMMUNEPLAN FOR FROGN 2005 – 2017

                                              Vedtatt mars, 2007

      side 10 – Natur og kultur,

                      Langsiktige mål (blant andre):

     - Å ta vare på  

                      et godt utvalg fornminner,
 

        nyere tids kulturminner 

                      og kulturmiljø 

2007:



  


